
    
    
    

    ::::    من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة    ))))���،������،������،������،���    ((((تفس� اآليت�تفس� اآليت�تفس� اآليت�تفس� اآليت�: : : : موضوع ا�لقةموضوع ا�لقةموضوع ا�لقةموضوع ا�لقة
َن الُهَدى {{{{ :يقول ا�اري تبارك وتعا" نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1

ُ
ِي أ

9Fَن الُهَدى َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1
ُ
ِي أ

9Fَن الُهَدى َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1
ُ
ِي أ

9Fَن الُهَدى َشْهُر َرَمَضاَن ا نِزَل ِفيِه الُقْرآُن ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1
ُ
ِي أ

9Fَشْهُر َرَمَضاَن ا
 َI ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن Iَ َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن Iَ َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمُه َوَمن Iَ َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 َخَر يُِريُد اهللا9ُ َوالُْفْرقَاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
َخَر يُِريُد اهللا9ُ َن َمِريضاً أ

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
َخَر يُِريُد اهللا9ُ َن َمِريضاً أ

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
َخَر يُِريُد اهللا9ُ َن َمِريضاً أ

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
َن َمِريضاً أ

وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكْم َولََعل9كُ  ُ 1Yةَ َوِ]َُك وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكْم َولََعل9كُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ َوِ]ُْكِملُوا الِعد9 ُ 1Yةَ َوِ]َُك وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكْم َولََعل9كُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ َوِ]ُْكِملُوا الِعد9 ُ 1Yةَ َوِ]َُك وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكْم َولََعل9كُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ َوِ]ُْكِملُوا الِعد9 ُ 1Yةَ َوِ]َُك ْم ْم ْم ْم بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ َوِ]ُْكِملُوا الِعد9
     }}}}تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ تَْشُكُرونَ 

الشهر مشتق من اإلشهار ألنه مشتهر ال يتعذر علمه W أحد : }}}}انَ انَ انَ انَ َشْهُر َرَمَض َشْهُر َرَمَض َشْهُر َرَمَض َشْهُر َرَمَض {{{{: قوa تبارك وتعا"
  .شهرت السيف إذا سللته :ومنه يقال ،يريده
ومنه  ،والرمضاء شدة ا�ر، ض إذا حّر جوفه من شدة العطشمأخوذ من رمض الصائم يرمِ  ::::رمضانرمضانرمضانرمضان
 .رواه مسلم) صالة األواب� ح� ترمض الفصالصالة األواب� ح� ترمض الفصالصالة األواب� ح� ترمض الفصالصالة األواب� ح� ترمض الفصال( :ا�ديث

أن اسم رمضان �  وقد ح~ ا{اورديوقد ح~ ا{اورديوقد ح~ ا{اورديوقد ح~ ا{اوردي ،W رمضانات وأرمضاءW رمضانات وأرمضاءW رمضانات وأرمضاءW رمضانات وأرمضاءان }مع شهر رمض قال اyوهريقال اyوهريقال اyوهريقال اyوهري
 ....ناتقناتقناتقناتقاyاهلية 

 : : : : سبب تسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه W أقوالسبب تسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه W أقوالسبب تسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه W أقوالسبب تسمية رمضان بهذا االسم اختلف فيه W أقوال
قيل أنه عندما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها باألزمنة ال� وقعت : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول     •

 .وس� بذلك ،ا�رشدة  ،،،،أيام رمض ا�رأيام رمض ا�رأيام رمض ا�رأيام رمض ا�رفوافق هذا الشهر  ،فيها
  ....أي �رقها باألعمال الصا�ة ال� تكون فيهأي �رقها باألعمال الصا�ة ال� تكون فيهأي �رقها باألعمال الصا�ة ال� تكون فيهأي �رقها باألعمال الصا�ة ال� تكون فيه    ،،،،يرمض اFنوبيرمض اFنوبيرمض اFنوبيرمض اFنوبإنما س� رمضان ألنه : : : : القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�     •
كما يأخذ الرمل  ؛أمر اآلخرة� أن القلوب تأخذ فيه من حرارة ا{وعظة والفكرة : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث     •

 .وا�جارة من حر الشمس
وس� الشهر به  ،إذا دققته ب� حجرين ل�ق أو �دقإذا دققته ب� حجرين ل�ق أو �دقإذا دققته ب� حجرين ل�ق أو �دقإذا دققته ب� حجرين ل�ق أو �دقا�صل ا�صل ا�صل ا�صل     قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت قيل هو من رمضّت : : : : القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع     •

  .، واهللا أعلمسلحتهم � رمضان �حاربوا بها � شوال قبل دخول األشهر ا�رمسلحتهم � رمضان �حاربوا بها � شوال قبل دخول األشهر ا�رمسلحتهم � رمضان �حاربوا بها � شوال قبل دخول األشهر ا�رمسلحتهم � رمضان �حاربوا بها � شوال قبل دخول األشهر ا�رمأأأأألنهم Iنوا يرمضون ألنهم Iنوا يرمضون ألنهم Iنوا يرمضون ألنهم Iنوا يرمضون 
aنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ {{{{ :امتدح اهللا سبحانه وتعا" شهر رمضان بقو

ُ
ِي أ

9Fنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

9Fنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

9Fنِزَل ِفيِه الُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن ا
ُ
ِي أ

9Fامتدحه اهللا من } } } } َشْهُر َرَمَضاَن ا
الزبور الزبور الزبور الزبور     وووو    ةةةةا]وارا]وارا]وارا]وار    إنزال الصحف وإنزال الصحف وإنزال الصحف وإنزال الصحف وو�ن  ،،،،بإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيمبإنزال القرآن العظيمر الشهور بأن اختاره من بينهن ب� سائ

أما القرآن فإنما أنزل �لة واحدة إ" بيت العزة من أما القرآن فإنما أنزل �لة واحدة إ" بيت العزة من أما القرآن فإنما أنزل �لة واحدة إ" بيت العزة من أما القرآن فإنما أنزل �لة واحدة إ" بيت العزة من W � ن� أنزل عليه � �لة واحدة، و اإل�يل و اإل�يل و اإل�يل و اإل�يل 
نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلَِة الَقْدرِ إِن9 إِن9 إِن9 إِن9 {{{{: قال تعا" ،،،،و�ن ذلك � شهر رمضان � �لة القدر منهو�ن ذلك � شهر رمضان � �لة القدر منهو�ن ذلك � شهر رمضان � �لة القدر منهو�ن ذلك � شهر رمضان � �لة القدر منه    ،،،،السماء ا�نياالسماء ا�نياالسماء ا�نياالسماء ا�نيا

َ
نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلَِة الَقْدرِ ا أ
َ
نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلَِة الَقْدرِ ا أ
َ
نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلَِة الَقْدرِ ا أ
َ
 }}}}ا أ

بَاَرَ�ةٍ {{{{: وقال تعا" نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة م�
َ
بَاَرَ�ةٍ إِن9ا أ نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة م�
َ
بَاَرَ�ةٍ إِن9ا أ نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة م�
َ
بَاَرَ�ةٍ إِن9ا أ نَزْ�َاهُ ِ� َ�ْلٍَة م�
َ
ثم نزل بعد ذلك مفرقاً  سب الوقائع W رسول اهللا ص� ثم نزل بعد ذلك مفرقاً  سب الوقائع W رسول اهللا ص� ثم نزل بعد ذلك مفرقاً  سب الوقائع W رسول اهللا ص� ثم نزل بعد ذلك مفرقاً  سب الوقائع W رسول اهللا ص�  }}}}إِن9ا أ
إنه أنزل � رمضان � �لة القدر � : روي هذا عن ابن عباس ر¢ اهللا عنهما قال    ،،،،اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم
وبهذا ف\ قوa تبارك  ،ثم أنزل W مواقع ا�جوم ترتيًال � الشهور واأليام ،لًة واحدة�لة مبار�ة �

 ))))£�£�£�£�((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



َل َعلَيِْه الُقْرآُن ُ�ْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ�ُثَب1َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت9لْ {{{{: وتعا" يَن َكَفُروا لَْوال نُز1 ِ
9Fَل َعلَيِْه الُقْرآُن ُ�ْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ�ُثَب1َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت9لْ َوقَاَل ا يَن َكَفُروا لَْوال نُز1 ِ
9Fَل َعلَيِْه الُقْرآُن ُ�ْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ�ُثَب1َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت9لْ َوقَاَل ا يَن َكَفُروا لَْوال نُز1 ِ
9Fَل َعلَيِْه الُقْرآُن ُ�ْلًَة َواِحَدةً َكَذلَِك ِ�ُثَب1َت بِِه فَُؤاَدَك َوَرت9لْ َوقَاَل ا يَن َكَفُروا لَْوال نُز1 ِ
9Fنَاهُ نَاهُ نَاهُ نَاهُ َوقَاَل ا

تُونََك بِ     ****تَْرِييالً تَْرِييالً تَْرِييالً تَْرِييالً 
ْ
تُونََك بِ َوَال يَأ
ْ
تُونََك بِ َوَال يَأ
ْ
تُونََك بِ َوَال يَأ
ْ
ْحَسَن َيْفِس�اً َوَال يَأ

َ
َق1 َوأ

ْ
ْحَسَن َيْفِس�اً َمثٍَل إِال9 ِجئْنَاَك بِا�

َ
َق1 َوأ

ْ
ْحَسَن َيْفِس�اً َمثٍَل إِال9 ِجئْنَاَك بِا�

َ
َق1 َوأ

ْ
ْحَسَن َيْفِس�اً َمثٍَل إِال9 ِجئْنَاَك بِا�

َ
َق1 َوأ

ْ
 .َمثٍَل إِال9 ِجئْنَاَك بِا�

َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ {{{{: ثم قال سبحانه وتعا" َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1 َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1 َن الُهَدى َوالُْفْرقَانِ ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1 هذا مدح للقرآن اFي أنزa اهللا  }}}}ُهًدى ل1لن9اِس َوبَي1نَاٍت م1
ليّه {ن ليّه {ن ليّه {ن ليّه {ن أي دالئل وحجج بينة واضحة جأي دالئل وحجج بينة واضحة جأي دالئل وحجج بينة واضحة جأي دالئل وحجج بينة واضحة ج: "َوبَي1نَاٍت َوبَي1نَاٍت َوبَي1نَاٍت َوبَي1نَاٍت " ،هدى لقلوب العباد ªن آمن به وصدقه واتبعه

ومفرقاً ب�  ،والرشد ا{نا� لل® ،جاء به من ادى ا{نا� للضالل دالة W صحة ما ،،،،فهمها وتدبرهافهمها وتدبرهافهمها وتدبرهافهمها وتدبرها
 .وا�الل وا�رام ،ا�ق وا�اطل

 " :" :" :" :شهر رمضانشهر رمضانشهر رمضانشهر رمضان""""مسألة تذكر عند تسمية رمضان بهذا الشهر الكريم مسألة تذكر عند تسمية رمضان بهذا الشهر الكريم مسألة تذكر عند تسمية رمضان بهذا الشهر الكريم مسألة تذكر عند تسمية رمضان بهذا الشهر الكريم     �

ال تقولوا ال تقولوا ال تقولوا ال تقولوا (وروي حديث ، ، ، ، روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و°نما يقال شهر رمضانروي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و°نما يقال شهر رمضانروي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و°نما يقال شهر رمضانروي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان و°نما يقال شهر رمضان
وروي هذا مرفو±ً إ" ) رمضان فإن رمضان اسم من أسماء اهللا تعا" ولكن قولوا شهر رمضانرمضان فإن رمضان اسم من أسماء اهللا تعا" ولكن قولوا شهر رمضانرمضان فإن رمضان اسم من أسماء اهللا تعا" ولكن قولوا شهر رمضانرمضان فإن رمضان اسم من أسماء اهللا تعا" ولكن قولوا شهر رمضان

 .ضعيفضعيفضعيفضعيف ا�� ص� اهللا عليه وسلم لكنه
ه اهللا وتعا" � صحيحه  ولقد انت³ ا�خاريولقد انت³ ا�خاريولقد انت³ ا�خاريولقد انت³ ا�خاري باب  :وقال ،حرجحرجحرجحرج    الالالال ]]]]        رمضانرمضانرمضانرمضان[[[[للجواز أن يقال للجواز أن يقال للجواز أن يقال للجواز أن يقال ́ر

من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر a ما تقدم من من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر a ما تقدم من من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر a ما تقدم من من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر a ما تقدم من ((((اديث منها وساق � ذلك أح يقال رمضان،
ودل ذلك W أنه }وز ودل ذلك W أنه }وز ودل ذلك W أنه }وز ودل ذلك W أنه }وز ) ةةةةإذا جاء رمضان فتحت أبواب اyّن إذا جاء رمضان فتحت أبواب اyّن إذا جاء رمضان فتحت أبواب اyّن إذا جاء رمضان فتحت أبواب اyّن (ومنها قوa ص� اهللا عليه وسلم  ))))ذنبهذنبهذنبهذنبه

    ....وا�ديث � ذلك ضعيفوا�ديث � ذلك ضعيفوا�ديث � ذلك ضعيفوا�ديث � ذلك ضعيف    ،،،،قول رمضان هكذا ال حرجقول رمضان هكذا ال حرجقول رمضان هكذا ال حرجقول رمضان هكذا ال حرج
ْهَر فَلْيَُصْمهُ {{{{: قوa تبارك وتعا" ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9  ،W من شهد استهالل الشهر هذا إ}اب حتمهذا إ}اب حتمهذا إ}اب حتمهذا إ}اب حتم }}}}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9

وهذه اآلية  «الة، أي Iن مقيماً � ا�ت ح� دخل شهر رمضان وهو صحيح � بدنه أن يصوم ال
 ُ  .سخ هذا ا]خي�ناسخة للتخي� ا{تقدم � أول اإلسالم لكن ن

 ::::قال أهل العلم �كم �خول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم �كم �خول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم �كم �خول شهر رمضان بواحد من األمرينقال أهل العلم �كم �خول شهر رمضان بواحد من األمرين: : : : مسألةمسألةمسألةمسألة    �
ْهَر فَلْيَُصْمهُ {{{{: لقوa تعا" ،رؤية هالaرؤية هالaرؤية هالaرؤية هالa: األولاألولاألولاألول    األمراألمراألمراألمر ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 ْهَر فَلْيَُصْمهُ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9 وقول ا�� ص� اهللا عليه  }}}}َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الش9
 .، متفق عليه)إذا رأيتم االل فصومواإذا رأيتم االل فصومواإذا رأيتم االل فصومواإذا رأيتم االل فصوموا: (وسلم

بل إذا رآه من يثبت بشهادته بدخول الشهر وجب الصوم W  ،وهنا ال يشÀط أن يراه � واحد بنفسه
 .اyميع

 : : : : الشهادة بالرؤياالشهادة بالرؤياالشهادة بالرؤياالشهادة بالرؤياÃوط قبول Ãوط قبول Ãوط قبول Ãوط قبول 
 .موثوقاً YÈه ألمانته وب³ه/  Ç  .مسلماً /  Æ .±قال/  Å  .أن يكون الشاهد بالغا /  �
تراءى ا�اس االل ( لقول ابن عمر ر¢ اهللا عنهلقول ابن عمر ر¢ اهللا عنهلقول ابن عمر ر¢ اهللا عنهلقول ابن عمر ر¢ اهللا عنه    ،،،،ويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجلويثبت دخول رمضان خاصة بشهادة رجل////        ���� 

رواه أبو داوود وا�اكم ) فأخYت ا�� ص� اهللا عليه وسلم أ� رأيته فصام وأمر ا�اس بالصيام
 .وقال Ã Wط مسلم

و°ذا أعلن ثبوت الشهر من قبل ا�كومة � الراديو أو غ�ه وجب العمل بذلك � دخول الشهر و°ذا أعلن ثبوت الشهر من قبل ا�كومة � الراديو أو غ�ه وجب العمل بذلك � دخول الشهر و°ذا أعلن ثبوت الشهر من قبل ا�كومة � الراديو أو غ�ه وجب العمل بذلك � دخول الشهر و°ذا أعلن ثبوت الشهر من قبل ا�كومة � الراديو أو غ�ه وجب العمل بذلك � دخول الشهر 
    ....وخروجهوخروجهوخروجهوخروجه



ألن ا�� ص� اهللا عليه وسلم علق ألن ا�� ص� اهللا عليه وسلم علق ألن ا�� ص� اهللا عليه وسلم علق ألن ا�� ص� اهللا عليه وسلم علق     و°ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً Ãعيا فال عYة بمنازل القمر،و°ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً Ãعيا فال عYة بمنازل القمر،و°ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً Ãعيا فال عYة بمنازل القمر،و°ذا ثبت دخول الشهر ثبوتاً Ãعيا فال عYة بمنازل القمر،
aا�كم برؤية االل ال بمنازaا�كم برؤية االل ال بمنازaا�كم برؤية االل ال بمنازaا{سألة ال ترتبط بمنازل ) إذا رأيتمإذا رأيتمإذا رأيتمإذا رأيتم((((: ال ص� اهللا عليه وسلمفق    ،،،،ا�كم برؤية االل ال بمناز

) ) ) ) إذا رأيتم االل فصوموا و°ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم االل فصوموا و°ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم االل فصوموا و°ذا رأيتموه فأفطرواإذا رأيتم االل فصوموا و°ذا رأيتموه فأفطروا: (قال عليه الصالة والسالم ،القمر وا]قويم وÊو ذلك
 .متفق عليه
خول إذا كمل شهر شعبان ثالث� يوماً حكم بد ،إكمال الشهر السابق قبله ثالث� يوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث� يوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث� يوماً إكمال الشهر السابق قبله ثالث� يوماً : األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�األمر ا�ا�

 ،وال ينقص عن تسعة وعËين يوما ،ألن الشهر القمري ال يمكن أن يزيد W ثالث� يوماً  ،الشهر
لقول  ،فمÍ تم الشهر السابق ثالث� يوماً حكم Ã±ً بدخول الشهر اFي يليه و°ن لم ير االل

) فعدوا ثالث�فعدوا ثالث�فعدوا ثالث�فعدوا ثالث�صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ� عليكم الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ� عليكم الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ� عليكم الشهر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غ� عليكم الشهر (: ا�� ص� اهللا عليه وسلم
 . عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالث��رواه مسلم رواه ا�خاري � لفظه إن غ

َخرَ {{{{: قال تبارك وتعا"
ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
ً أ َخرَ َوَمن Iََن َمِريضا

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
ً أ َخرَ َوَمن Iََن َمِريضا

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
ً أ َخرَ َوَمن Iََن َمِريضا

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ْو Wََ َسَفٍر فَِعد9

َ
ً أ ا{راد هنا � اآلية من Iن به  }}}}َوَمن Iََن َمِريضا
فإذا أفطر فعليه عدةٍ  ،فله أن يفطر ، سفرأو Iن W ،أو يؤذيه ،مرض � بدنه يشق عليه الصيام معه

 .أفطره من أيام بقدر ما
أي إن اهللا جل وعال إنما رخص     }}}}يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ {{{{قوa تبارك وتعا"

 .´ًة بناتيس�اً علينا ور ،لكم الفطر � حال ا{رض أو W السفر مع Ðتمه � حق ا{قيم الصحيح
� قوa عز وجل  ،W وجوب اإلفطار � السفر خاصةW وجوب اإلفطار � السفر خاصةW وجوب اإلفطار � السفر خاصةW وجوب اإلفطار � السفر خاصة    استدل �ع من الصحابة وا]ابع� بهذه اآليةاستدل �ع من الصحابة وا]ابع� بهذه اآليةاستدل �ع من الصحابة وا]ابع� بهذه اآليةاستدل �ع من الصحابة وا]ابع� بهذه اآلية

َخرَ {{{{
ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 َخرَ فَِعد9

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 َخرَ فَِعد9

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 َخرَ فَِعد9

ُ
ي9اٍم أ

َ
ْن ك ةٌ م1 ، أن األمر � ذلك W ا]خي�أن األمر � ذلك W ا]خي�أن األمر � ذلك W ا]خي�أن األمر � ذلك W ا]خي�: : : : الصوابالصوابالصوابالصواب    ،،،،هنا غ� صحيحهنا غ� صحيحهنا غ� صحيحهنا غ� صحيحولكن االستدالل  }}}}فَِعد9

لكن ا{سألة W  ،� السفر� السفر� السفر� السفرو°ن Iن األفضل � ذلك الفطر خاصة {ن Iن يشق عليه الصيام و°ن Iن األفضل � ذلك الفطر خاصة {ن Iن يشق عليه الصيام و°ن Iن األفضل � ذلك الفطر خاصة {ن Iن يشق عليه الصيام و°ن Iن األفضل � ذلك الفطر خاصة {ن Iن يشق عليه الصيام 
عن الصحابة أنهم خرجوا مع ا�� ص� اهللا عليه وسلم (ألنه قد ثبت � ا�ديث الصحيح  ،ا]خي�

Iن  فلو ،رواه مسلم) وال ا{فطر W الصائم فمنهم الصائم ومنهم ا{فطر فلم يعب الصائم W ا{فطر
بت بفعل الرسول ص� اهللا عليه وسلم أنه Iن بل اFي ث ،اإلفطار هو الواجب ألنكر عليهم الصيام

خرجنا مع رسول ص� اهللا عليه  (:عن أÑ ا�رداء ر¢ اهللا عنه قال: ثبت � الصحيح� ا{ ،صائما
وما فينا  ،حÍ إن Iن أحدنا �ضُع يدُه W رأسه من شّدة ا�ر ،وسلم � شهر رمضان � حٍر شديد
هذا فيه د�ل W أن هذا فيه د�ل W أن هذا فيه د�ل W أن هذا فيه د�ل W أن ) ،اهللا بن رواحة ر¢ اهللا عنه وسلم وعبدصائم إال رسول اهللا ص� اهللا عليه 

 ....للمسافر � نهار رمضان ليس بواجبللمسافر � نهار رمضان ليس بواجبللمسافر � نهار رمضان ليس بواجبللمسافر � نهار رمضان ليس بواجب الفطر بالنسبةالفطر بالنسبةالفطر بالنسبةالفطر بالنسبة
أن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر � نهار رمضان أن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر � نهار رمضان أن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر � نهار رمضان أن أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل للمسافر � نهار رمضان     ::::مسألة مرتبطة با{سألة السابقةمسألة مرتبطة با{سألة السابقةمسألة مرتبطة با{سألة السابقةمسألة مرتبطة با{سألة السابقة    �

 : مسألة خالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالمسألة خالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالمسألة خالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوالمسألة خالفية قديما وحديثا فيها عدة أقوال ،،،،الفطر أوالصومالفطر أوالصومالفطر أوالصومالفطر أوالصوم
لفعل ا�� ص� اهللا عليه  ،الصيام � السفر أفضل من الفطرالصيام � السفر أفضل من الفطرالصيام � السفر أفضل من الفطرالصيام � السفر أفضل من الفطر قال طائفة منهم الشافÓقال طائفة منهم الشافÓقال طائفة منهم الشافÓقال طائفة منهم الشافÓ: األولاألولاألولاألولالقول القول القول القول •

 .وألنه أدى الفرض � وقته وقد قدر عليه إبراءاً لثمة ،وسلم كما تقدم
{ا ثبت عنه ص� اهللا عليه وسلم أنه  ،،،،بل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصةبل اإلفطار أفضل أخذاً بالرخصة قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة: القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�•



 .رواه مسلم) ) ) )     من أفطر فحسن ومن صام فال جناح عليهمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح عليهمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح عليهمن أفطر فحسن ومن صام فال جناح عليه: (قد سئل عن الصوم � السفر فقال
وقد روي عن �ع من  ، رواه مسلم،)عليكم برخصة اهللا ال� رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال� رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال� رخّص لكمعليكم برخصة اهللا ال� رخّص لكم: (وÕ ا�ديث اآلخر

 .}}}}بُِكُم الْيُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ\َ بُِكُم الْيُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ\َ بُِكُم الْيُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ\َ بُِكُم الْيُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُْعْ\َ     يُِريُد اهللا9ُ يُِريُد اهللا9ُ يُِريُد اهللا9ُ يُِريُد اهللا9ُ {{{{: السلف أنهم Iنوا يفطرون ويقرؤون قوa تعا"
�ديث ±ئشة أن  ،،،،بالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواءبالنسبة للمسافر سواء    ،،،،هما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيامهما سواء الفطر والصيام قالت طائفةقالت طائفةقالت طائفةقالت طائفة ::::القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث•

إن شئت فصم و°ن إن شئت فصم و°ن إن شئت فصم و°ن إن شئت فصم و°ن ((((: : : : إ� كث� السفر أفأصوم � السفر؟ فقال: ´زة بن عمرو األسل� قال يارسول اهللا
سافرنا مع رسول اهللا ص� سافرنا مع رسول اهللا ص� سافرنا مع رسول اهللا ص� سافرنا مع رسول اهللا ص� : (وÕ حديث أنس ر¢ اهللا عنه قال، وهو � الصحيح�) شئت فأفطرشئت فأفطرشئت فأفطرشئت فأفطر

 .)اهللا عليه وسلم � رمضان فلم يعب الصائم W ا{فطر وال ا{فطر W الصائماهللا عليه وسلم � رمضان فلم يعب الصائم W ا{فطر وال ا{فطر W الصائماهللا عليه وسلم � رمضان فلم يعب الصائم W ا{فطر وال ا{فطر W الصائماهللا عليه وسلم � رمضان فلم يعب الصائم W ا{فطر وال ا{فطر W الصائم
أن رسول اهللا ص� أن رسول اهللا ص� أن رسول اهللا ص� أن رسول اهللا ص� : �ديث جابر ر¢ اهللا عنه ،قيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضلقيل إن شق الصيام فاإلفطار أفضل ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع•

: : : : عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم عليه الصالة والسالم : : : : صائم، فقالصائم، فقالصائم، فقالصائم، فقال: : : : قالواقالواقالواقالوا    ؟؟؟؟ما هذاما هذاما هذاما هذا: : : : فقالفقالفقالفقال    اهللا وعليه سلم رأى رجًال قد ضلل عليهاهللا وعليه سلم رأى رجًال قد ضلل عليهاهللا وعليه سلم رأى رجًال قد ضلل عليهاهللا وعليه سلم رأى رجًال قد ضلل عليه
 ....))))ليس من الY الصيام � السفرليس من الY الصيام � السفرليس من الY الصيام � السفرليس من الY الصيام � السفر((((

 : : : : ويذهب كث� من أهل العلم إ" مايØويذهب كث� من أهل العلم إ" مايØويذهب كث� من أهل العلم إ" مايØويذهب كث� من أهل العلم إ" مايØ    ،،،،هذه األقوال للÀجيح بينهاهذه األقوال للÀجيح بينهاهذه األقوال للÀجيح بينهاهذه األقوال للÀجيح بينها �
 .}وز الفطر و}وز الصيام األصل اyوازاألصل اyوازاألصل اyوازاألصل اyواز ::::أوالً أوالً أوالً أوالً  �
سواء Iن  ،حرج عليه أن يفطروأراد أن يفطر ال  ،مرتاحهو و ،لو أن إنساناً ر�ب طائرة ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً  �

إذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي\ فلو صام أفضل براءةً إذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي\ فلو صام أفضل براءةً إذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي\ فلو صام أفضل براءةً إذ لم يكن هناك مشقة واألمر متي\ فلو صام أفضل براءةً  العلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولونبمشقة أوعدم مشقة، 
    ....و°ذا Iن هناك مشقة فيËع a اإلفطار واهللا أعلمو°ذا Iن هناك مشقة فيËع a اإلفطار واهللا أعلمو°ذا Iن هناك مشقة فيËع a اإلفطار واهللا أعلمو°ذا Iن هناك مشقة فيËع a اإلفطار واهللا أعلم، ، ، ، لثمة وأداًء للواجب � وقتهلثمة وأداًء للواجب � وقتهلثمة وأداًء للواجب � وقتهلثمة وأداًء للواجب � وقته

 : : : : ا]فريق هناك قوالنا]فريق هناك قوالنا]فريق هناك قوالنا]فريق هناك قوالن}وز }وز }وز }وز القضاء هل }ب أن يكون متتابع أو القضاء هل }ب أن يكون متتابع أو القضاء هل }ب أن يكون متتابع أو القضاء هل }ب أن يكون متتابع أو  �
  .ألن القضاء �Ù األداء مادام األداء متتابع إذن القضاء متتابع ،،،،أنه }ب ا]تابعأنه }ب ا]تابعأنه }ب ا]تابعأنه }ب ا]تابع: ألولألولألولألولالقول االقول االقول االقول ا    •
 ،،،،السلف واÚلفالسلف واÚلفالسلف واÚلفالسلف واÚلف    ،،،،وهذا قول اyمهوروهذا قول اyمهوروهذا قول اyمهوروهذا قول اyمهور ،بل إن شاء فرق و°ن شاء تابع ،ال }ب ا]تابعال }ب ا]تابعال }ب ا]تابعال }ب ا]تابع ::::القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�    •

د انقضاء رمضان أما بع ،ألن ا]تابع إنما وجب � الشهر لÜورة أدائه � الشهر ،وعليه ثبتت ا�الئل
أي ليس هناك Ðديد أنه }ب  }فعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخرفعدةٍ من أيام آخر{: وذا قال تعا" ،فا{راد صيام أيام عدة ما أفطر

 .هناك W ا]تابع
    ،،،،قال العلماء إرادة Ãعيةقال العلماء إرادة Ãعيةقال العلماء إرادة Ãعيةقال العلماء إرادة Ãعيةهذه كما     }}}}يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ يُِريُد اهللا9ُ بُِكُم اليُْ\َ َوَال يُِريُد بُِكُم الُعْ\َ {{{{: قوa تبارك وتعا"
Ëواإلرادة الËواإلرادة الËواإلرادة الËبوبة واإلرادة ال» Ý بوبة عية» Ý بوبة عية» Ý بوبة عية» Ý ققها     ،،،،ولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقعولكنها قد تقع وقد ال تقع    ،،،،اهللا جل وتعا"اهللا جل وتعا"اهللا جل وتعا"اهللا جل وتعا"    ا"ا"ا"ا"عيةÐ ققها لكن ال يلزمÐ ققها لكن ال يلزمÐ ققها لكن ال يلزمÐ لكن ال يلزم

    ....ووقوعهاووقوعهاووقوعهاووقوعها
فاهللا جل وتعا" أراد �ا الي\ وهللا ا�مد فقد روى اإلمام أ´د عن ا�� ص� اهللا عليه وسلم أنه 

وا (: قال وعن أنس ر¢ اهللا عنه أن رسول اهللا ص� عليه وسلم ،)أن خ� دينكم أي\هأن خ� دينكم أي\هأن خ� دينكم أي\هأن خ� دينكم أي\ه: (قال وا يَِ\ُ وا يَِ\ُ وا يَِ\ُ يَِ\ُ
وا وال ُينَّفروا ّËَِوا وب وا وال ُينَّفرواوال ُيَعِ\ُ ّËَِوا وب وا وال ُينَّفرواوال ُيَعِ\ُ ّËَِوا وب وا وال ُينَّفرواوال ُيَعِ\ُ ّËَِوا وب وÕ الصحيح� أن ا�� ص� اهللا عليه وسلم قال {عاذ وأÑ موÞ  ،)وال ُيَعِ\ُ

وÕ السà وا{سانيد أن  ،)بËا وال تنفرا وي\ا وال تع\ا وتطاو± وال ßتلفابËا وال تنفرا وي\ا وال تع\ا وتطاو± وال ßتلفابËا وال تنفرا وي\ا وال تع\ا وتطاو± وال ßتلفابËا وال تنفرا وي\ا وال تع\ا وتطاو± وال ßتلفا(ح� بعثهما إ" ا�من 
 .)�نيفية السمحة�نيفية السمحة�نيفية السمحة�نيفية السمحةبعثت بابعثت بابعثت بابعثت با(رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم قال 



أي من أفطر {رض أو  ،أي أمر�م بالقضاء ]كملوا عدة شهر�م }}}}و]كملوا العدةو]كملوا العدةو]كملوا العدةو]كملوا العدة{{{{: قوa تبارك وتعا"
 .سفر فليقá حÍ تكتمل عدة الشهر

وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكمْ {{{{قوa تبارك وتعا"  ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yأي ]ذكروا اهللا عند انقضاء عباداتكم وما   }}}}َوِ]َُك
  .وقد ضل عنه غ��مهداكم إ�ه 
أن اهللا جل وعال دائماً يËع االستغفار وا]كب� وا�مد وا�ناء عليه سبحانه بعد  العلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولونالعلماء يقولون
وا {{{{ ،هنا بعد الصيام يËع ا]كب� بعد الفراغ من الصالة ،أداء العبادات ُËَِالةُ فَانت وا فَإَِذا قُِضيَِت الص9 ُËَِالةُ فَانت وا فَإَِذا قُِضيَِت الص9 ُËَِالةُ فَانت وا فَإَِذا قُِضيَِت الص9 ُËَِالةُ فَانت فَإَِذا قُِضيَِت الص9

رِْض َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا9ِ 
َ
رِْض َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا9ِ ِ� األ
َ
رِْض َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا9ِ ِ� األ
َ
رِْض َواْنتَُغوا ِمن فَْضِل اهللا9ِ ِ� األ
َ
فَإَِذا قََضيْتُم فَإَِذا قََضيْتُم فَإَِذا قََضيْتُم فَإَِذا قََضيْتُم  {{{{أيضاً � ا�ج  }}}} َواْذُكُروا الّلäّäَهَ َكثِ�اً ل9َعل9ُكْم ُيْفِلُحونَ  َواْذُكُروا الّلäّäَهَ َكثِ�اً ل9َعل9ُكْم ُيْفِلُحونَ  َواْذُكُروا الّلäّäَهَ َكثِ�اً ل9َعل9ُكْم ُيْفِلُحونَ  َواْذُكُروا الّلäّäَهَ َكثِ�اً ل9َعل9ُكْم ُيْفِلُحونَ ِ� األ

َشد9 ِذْكراً فَِمَن ا�9اِس َمن َفُقوُل َرب9نَا آتِنَا ِ� 
َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا9َ َكِذْكِرُ�ْم آبَاَءُكْم أ َشد9 ِذْكراً فَِمَن ا�9اِس َمن َفُقوُل َرب9نَا آتِنَا ِ� م9

َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا9َ َكِذْكِرُ�ْم آبَاَءُكْم أ َشد9 ِذْكراً فَِمَن ا�9اِس َمن َفُقوُل َرب9نَا آتِنَا ِ� م9

َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا9َ َكِذْكِرُ�ْم آبَاَءُكْم أ َشد9 ِذْكراً فَِمَن ا�9اِس َمن َفُقوُل َرب9نَا آتِنَا ِ� م9

َ
ْو أ
َ
نَاِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللا9َ َكِذْكِرُ�ْم آبَاَءُكْم أ ْغيَا َوَما م9 ْغيَا َوَما  ا�� ْغيَا َوَما  ا�� ْغيَا َوَما  ا��  ا��

 ....}}}}ةِ ِمْن َخالقٍ ةِ ِمْن َخالقٍ ةِ ِمْن َخالقٍ ةِ ِمْن َخالقٍ aَُ ِ� اآلِخرَ aَُ ِ� اآلِخرَ aَُ ِ� اآلِخرَ aَُ ِ� اآلِخرَ 
وا اهللاWَ َ9َ َما َهَداُكمْ {{{{ استدل العلماء بهذه اyملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اyملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اyملة من اآليةاستدل العلماء بهذه اyملة من اآلية     ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yَما َهَداُكمْ َوِ]َُك َWَ َ9وا اهللا ُ 1Yعية ا]كب� �لة العيد     }}}}َوِ]َُكÃ W عية ا]كب� �لة العيدÃ W عية ا]كب� �لة العيدÃ W عية ا]كب� �لة العيدÃ W

    اهللا أكY اهللا أكY الاهللا أكY اهللا أكY الاهللا أكY اهللا أكY الاهللا أكY اهللا أكY ال :ومن أشهرها أنهم Iنوا يقولون ،وقد روي عن السلف صيغ � هذا ،ويوم العيدويوم العيدويوم العيدويوم العيد
يسن اإلكثار فيها �لة العيد ويوم العيد حÍ يأé اإلمام  ،وهللا ا�مدوهللا ا�مدوهللا ا�مدوهللا ا�مد    اهللا أكY اهللا أكYاهللا أكY اهللا أكYاهللا أكY اهللا أكYاهللا أكY اهللا أكè،،،،    Y إال اهللاè إال اهللاè إال اهللاè إال اهللا
 .هذا سنة من سà ا�� ص� اهللا عليه وسلم ،للصالة

وترك  ،بأداء فرائضه ،أي إذا قمتم بما أمر�م اهللا من طاعته }}}}َولََعل9ُكْم تَْشُكُرونَ َولََعل9ُكْم تَْشُكُرونَ َولََعل9ُكْم تَْشُكُرونَ َولََعل9ُكْم تَْشُكُرونَ {{{{قوa تبارك وتعا" 
الشكر بطاعة الشكر بطاعة الشكر بطاعة الشكر بطاعة ، الشاكرين بذلك هذا نوع من الشكر لعلكم أن تكونوا من ،وحد حدوده ،«ارمه

 .هذا من شكر اهللا جل وعال ،اهللا، القيام بأوامر اهللا، ا�ذر من نواهيهاهللا، القيام بأوامر اهللا، ا�ذر من نواهيهاهللا، القيام بأوامر اهللا، ا�ذر من نواهيهاهللا، القيام بأوامر اهللا، ا�ذر من نواهيه
 : : : : من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������    ((((آيةآيةآيةآية

Wاِع إَِذا َدَ±ِن فَلْيَ {{{{: قول اهللا جل و ِجيُب َدْعَوةَ ا�9
ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ±ِن فَلْيَ َو°َِذا َسأ ِجيُب َدْعَوةَ ا�9

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ±ِن فَلْيَ َو°َِذا َسأ ِجيُب َدْعَوةَ ا�9

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َدَ±ِن فَلْيَ َو°َِذا َسأ ِجيُب َدْعَوةَ ا�9

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
ْستَِجيبُوا ìِ ْستَِجيبُوا ìِ ْستَِجيبُوا ìِ ْستَِجيبُوا ìِ َو°َِذا َسأ
 }}}}َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ 

     ::::سبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآليةسبب نزول اآلية    ◄
ت بن أÑ حكيم ابن معاوية بن حيدة القش�ي عن أبيه عن لجرير عن الص نبواروى ابن اÑ حاتم 
عليه أم بعيٌد فنناديه؟ فسكت ا�� ص� اهللا  يا رسول اهللا أقريٌب ربنا فنناجيه؟ :جده أن أعرابيا قال

لََك ِعبَاِدي َق1ê { { { { : وسلم حÍ نزل قوa تعا"
َ
لََك ِعبَاِدي َق1ê َو°َِذا َسأ
َ
لََك ِعبَاِدي َق1ê َو°َِذا َسأ
َ
لََك ِعبَاِدي َق1ê َو°َِذا َسأ
َ
 .اآلية }}}}َو°َِذا َسأ

ْستَِجْب لَُكمْ {{{{وعن عطاء أنه بلغه {ا نزلت 
َ
ْستَِجْب لَُكمْ َوقاَل َرب�ُكُم اْدُعوíِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ َوقاَل َرب�ُكُم اْدُعوíِ أ
َ
ْستَِجْب لَُكمْ َوقاَل َرب�ُكُم اْدُعوíِ أ
َ
قال ا�اس لو نعلم أي ساعة  }}}}َوقاَل َرب�ُكُم اْدُعوíِ أ

ِجيُب َدْعَوةَ ا�9 {{{{ فîلت ،ندعو
ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
ِجيُب َدْعَوةَ ا�9 َو°َِذا َسأ

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
ِجيُب َدْعَوةَ ا�9 َو°َِذا َسأ

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
ِجيُب َدْعَوةَ ا�9 َو°َِذا َسأ

ُ
لََك ِعبَاِدي َق1ê فَإ1�ِ قَِريٌب أ

َ
 .}}}}اِع إَِذا َدَ±نِ اِع إَِذا َدَ±نِ اِع إَِذا َدَ±نِ اِع إَِذا َدَ±نِ َو°َِذا َسأ
كّنا مع رسول اهللا ص� اهللا  :ما رواه اإلمام أ´د عن أÑ موÞ األشعري قال ªا يف\ اآلية من السنةªا يف\ اآلية من السنةªا يف\ اآلية من السنةªا يف\ اآلية من السنة

: قال ،فجعلنا ال نصعد وال نعلو Ãفاً وال نهبط وادياً إال رفعنا أصواتنا با]كب� ،عليه وسلم � غزوة
إنما تدعون إنما تدعون إنما تدعون إنما تدعون     ،،،،فإنكم ال تدعون أصما وال ðئبافإنكم ال تدعون أصما وال ðئبافإنكم ال تدعون أصما وال ðئبافإنكم ال تدعون أصما وال ðئبا    ،،،، أنفسكم أنفسكم أنفسكم أنفسكمربعوا Wربعوا Wربعوا Wربعوا Wاااايا أيها ا�اس يا أيها ا�اس يا أيها ا�اس يا أيها ا�اس ((((    :فدï مّنا فقال
أعلمك أعلمك أعلمك أعلمك     اهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أالاهللا بن قيس أال    يا عبديا عبديا عبديا عبد    ،،،،إن اFي تدعون أقرب إ" أحدكم من عنق راحلتهإن اFي تدعون أقرب إ" أحدكم من عنق راحلتهإن اFي تدعون أقرب إ" أحدكم من عنق راحلتهإن اFي تدعون أقرب إ" أحدكم من عنق راحلته    ،،،،سميعاً بص�اً سميعاً بص�اً سميعاً بص�اً سميعاً بص�اً 



 .أخرجاه � الصحيح�) ال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللاال حول وال قوة إال باهللا    ،،،،ñمًة من كنوز اyنةñمًة من كنوز اyنةñمًة من كنوز اyنةñمًة من كنوز اyنة
أنا عند ظن أنا عند ظن أنا عند ظن أنا عند ظن : (يقول اهللا تعا" :اهللا وسلم قال وروى اإلمام أ´د عن أنس ر¢ اهللا عنه أن ا�� ص�

 .)عبدي Ñ وأنا معه إذا د±�عبدي Ñ وأنا معه إذا د±�عبدي Ñ وأنا معه إذا د±�عبدي Ñ وأنا معه إذا د±�
بل  ،الÀغيب � ا�±ء وأن اهللا جل وW ال ôيب د±ء داٍع وال يشغله óٍء عنه: وا{راد من هذاوا{راد من هذاوا{راد من هذاوا{راد من هذا

    إّن اهللا ليستõ أنإّن اهللا ليستõ أنإّن اهللا ليستõ أنإّن اهللا ليستõ أن( :روى اإلمام أ´د عن سلمان ر¢ اهللا عنه أن ا�� ص� اهللا عليه وسلم قال
  .)يبسط العبد إ�ه يديه يسأa فيهما خ�اً ف�دهما خائبت�يبسط العبد إ�ه يديه يسأa فيهما خ�اً ف�دهما خائبت�يبسط العبد إ�ه يديه يسأa فيهما خ�اً ف�دهما خائبت�يبسط العبد إ�ه يديه يسأa فيهما خ�اً ف�دهما خائبت�

فقد ثبت عن ا�� ص� اهللا عليه وسلم � حديث ابن سعيد أن ا��  ،واإلنسان W خ� إذا د± ربه
قطيعة رحم قطيعة رحم قطيعة رحم قطيعة رحم     ليس فيها إثم والليس فيها إثم والليس فيها إثم والليس فيها إثم وال    ةةةةما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوما من مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعو((((: ص� اهللا عليه وسلم أنه قال

إما أن يعجل a دعوته، و°ما أن يدخرها a � األخرى، و°ما أن إما أن يعجل a دعوته، و°ما أن يدخرها a � األخرى، و°ما أن إما أن يعجل a دعوته، و°ما أن يدخرها a � األخرى، و°ما أن إما أن يعجل a دعوته، و°ما أن يدخرها a � األخرى، و°ما أن : : : : بها إحدى ثالثبها إحدى ثالثبها إحدى ثالثبها إحدى ثالثإال أعطاه اهللا إال أعطاه اهللا إال أعطاه اهللا إال أعطاه اهللا 
 ).).).).اهللا أكøاهللا أكøاهللا أكøاهللا أكø: : : : قالوا إذن نكø قالقالوا إذن نكø قالقالوا إذن نكø قالقالوا إذن نكø قال    ،،،،ي³ف عنه من السوء مثلهاي³ف عنه من السوء مثلهاي³ف عنه من السوء مثلهاي³ف عنه من السوء مثلها

ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدُع بإثٍم أو قطيعة رحم (: عن أÑ هريرة أن ا�� ص� اهللا عليه وسلم
قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب قد دعوت وقد دعوت فلم أَر يستجاب : : : : يقوليقوليقوليقول: : : : وما االستعجال؟ قالوما االستعجال؟ قالوما االستعجال؟ قالوما االستعجال؟ قالقيل يا رسول اهللا قيل يا رسول اهللا قيل يا رسول اهللا قيل يا رسول اهللا     ،،،،ما لم يستعجلما لم يستعجلما لم يستعجلما لم يستعجل

ìììì،،،،    ك ا�±ءÀك ا�±ءفيستح\ عند ذلك ويÀك ا�±ءفيستح\ عند ذلك ويÀك ا�±ءفيستح\ عند ذلك ويÀفيستح\ عند ذلك وي(. 
عØّ  ،فهو قريب � علوه ،وهذا ال ينا� علّوه سبحانه ،أي ªن د±� }}}}فَإ1�ِ قَِريٌب فَإ1�ِ قَِريٌب فَإ1�ِ قَِريٌب فَإ1�ِ قَِريٌب {{{{: قوa تبارك وتعا"

 .جل وW ،� دنّوه
aقو :}}}} ìِ فَلْيَْستَِجيبُوا ìِ فَلْيَْستَِجيبُوا ìِ فَلْيَْستَِجيبُوا ìِ وال شك أن ا�±ء من طاعة اهللا سبحانه  ،وقيل با�±ء ،اعةا{راد بالط }}}}فَلْيَْستَِجيبُوا

 .وتعا"
aلََعل9ُهم يَرُْشُدونَ {{{{: قو Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ لََعل9ُهم يَرُْشُدونَ َوْ�ُْؤِمنُوا Ñِ أي لعلهم يهتدون }}}}َوْ�ُْؤِمنُوا. 

للÀغيب للÀغيب للÀغيب للÀغيب  إن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية ب� آيات الصيام وأحùم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية ب� آيات الصيام وأحùم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية ب� آيات الصيام وأحùم الصيامإن اهللا جل وعال ذكر هذه اآلية ب� آيات الصيام وأحùم الصيام    ::::وهنا قال بعض ا{ف\ينوهنا قال بعض ا{ف\ينوهنا قال بعض ا{ف\ينوهنا قال بعض ا{ف\ين
ثالثة ال ترد ثالثة ال ترد ثالثة ال ترد ثالثة ال ترد : (بت عن ا�� ص� اهللا عليه وسلم أنه قالفإنه قد ث ،� ا�±ء وÈاصة للصائم� ا�±ء وÈاصة للصائم� ا�±ء وÈاصة للصائم� ا�±ء وÈاصة للصائم

) ) ) ) تردتردتردترد    ماماماماللصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ للصائم عند فطره دعوةُ (وقال عليه الصالة والسالم     ))))ومنهم الصائم حÍ يفطرومنهم الصائم حÍ يفطرومنهم الصائم حÍ يفطرومنهم الصائم حÍ يفطر    ،،،،دعوتهمدعوتهمدعوتهمدعوتهم
الرسول ص� اهللا عليه و وخاصة عند الفطر، ،فثلك ينب® للمسلم � صيامه أن يكø من ا�±ء

إ� لك صمت وW رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق إ� لك صمت وW رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق إ� لك صمت وW رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق إ� لك صمت وW رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلّت العروق     اúاúاúاú((((وسلم Iن يقول عند فطره 
 .)اهللاهللاهللاهللا    وثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاءوثبت األجر إن شاء

وقت الصيام  ،وÈاصة مثل هذه األوقات ،�رص اإلنسان أن يكø من ا�±ء � � زمان وû مùن
 .وÈاصة عند الفطر

 


